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Het Thesinger turfschip, 
twee generaties verder

In mei 1993 publiceerde de Garmer & Thesin
ger Express een hoofdartikel van de hand van 
Elizabeth Tolenaar, getiteld ‘Turfschip in The-
singe’. Het bestond uit een interview met de 
toen tachtigjarige Hinderkien Visser- Dijkema, 
dochter van turfschipper Jan  Dijkema. Haar 
ouders voeren tot 1957 met de 60-tons bolt-
jalk Eben Haëzer de hele provincie Groningen 
door en deden vaak Thesinge aan, waar 
 Dijkema in een schuur zijn turf opslag had. 
Hinderkien en haar twee zusjes voeren mee.

Hinderkien
In het interview vertelde Hinderkien honderduit 
over haar jeugd op het turfschip en de reizen die 
ze maakten. ‘We gingen altijd van Onder dendam 
naar Thesinge en dan moesten we vijf bruggen 
en nog een soort draaibrug bij langs. Mijn ouders 
hadden eerst een houten scheepje en later 
 kregen ze het grote schip. Die was zó aangepast 
dat we de bruggen onderdoor  konden.’
De turf werd ‘in stobben’ (à 10.000 stuks) op 
gehaald in Valthermond. Voor de reis tussen 
Groningen en het veengebied huurde Dijkema 
meestal een paard in om het schip te trekken. 
Met een paard als ‘jager’ duurde de reis naar 
Valthermond een à twee weken, via het Thesin
ger Maar, Kardinger Maar (‘Nije Moar’), Boter
diep, Stad en dan verder. ‘Maar als we geen 
jager hadden, moesten moeke en wij zelf trek
ken, en dan duurde het langer.’ De kinderen 
hielpen onderweg mee met het bezorgen van de 
turf en dus ook met het scheepsjagen. ‘Mijn 
moeder zei altijd: “Kind, wat heb jij sterke 
armen.” Die heb ik trouwens nog. Ik kan alle pot
jes en flesjes openkrijgen. Maar soms waren we 
echt moe van het trekken.’
De familie Dijkema overwinterde elk jaar in het 
Thesinger Maar. Hun schip lag dan aangemeerd 
bij de til achter het huis van vrouw Westerhof, 
waar nu Kees en Heina van Zanten wonen. 
’s Winters gingen de kinderen in Thesinge naar 
school en dan kerkte het gezin hier ook.
In de winter van 1924 had Dijkema zijn schip 
volgeladen met bakstenen voor de bouw van het 

huis van Hofstede aan de Schutterlaan. De vorst 
viel in, het was bitterkoud en de Eben Haëzer 
vroor onderweg in. ‘Stainen lagen vast in t ies,’ 
zodat de bouw van de woning wekenlang werd 
vertraagd. Janna Hofstede herinnert zich het 
schip en de opvarenden nog goed: ‘Jampie en 
Griet Schipper’, zoals de Dijkema’s in de volks
mond werden genoemd.

De kleinzoon en de turfschuit
Het ‘Thesinger turfschip’ met zijn bewoners 
dook onlangs weer op uit de nevelen der tijd. Via 
mijn vrijwilligerswerk in de Martinikerk in Stad 
maakte ik kennis met ene Jan Visser. Al in ons 
eerste gesprek bleek dat we allebei iets met 
Thesinge hadden. Ik omdat ik er al bijna vijftig 
jaar woon, en Jan omdat hij er vaak kwam en 
nog steeds komt. Mijn nieuwsgierigheid was 
gewekt. Wat is er zoal gebeurd in het leven van 
een stadjer als hij zo’n sterke band heeft met 
Thesinge?
Jan is een zoon van Hinderkien VisserDijkema 
en dus een kleinzoon van de familie Dijkema 

van het turfschip. Als kleine jongen logeerde Jan 
vaak bij zijn grootouders wanneer het turfschip 
in Thesinge lag. ‘Die heeft hier gelegen tot 1965. 
Je sliep in een afgetimmerde kooi in het voor
onder, tegen de ijzeren scheepswand aan, 
zodat je de golfjes kon horen kabbelen. Het was 
er ijskoud.’
Zo heeft hij het dorp goed leren kennen. Hij deed 
boodschappen met zijn opoe, bij slager Havinga 
en bakker Wieringa. Dan had je ook nog de smid 
en verver Kol. Jan kreeg weleens een kwartje 
van opa en dan kocht hij een flesje limonade bij 
de Centra van Roelie Dijkema (geen familie). Hij 
kwam vaak op de boerderij van Jelle van  Zanten. 
Daar was het een gezellige boel: Jelle had toen 
nog koeien. De melkbussen bracht hij met een 
roeiboot naar het haventje, waar ze door vracht
rijder van Zwol werden opgehaald. Met zijn 
moeder ging hij al wandelend geregeld op 
bezoek bij Iselina Pleiter, een oude schoolvrien
din van haar, aan de Dijk. Jan heeft Iselina later 
ook nog bezocht, toen ze aan de Molenweg 
woonde.

Het turfschip van Dijkema in de Thesinger haven: rechtsvoor de 15-jarige Hinderkien 
(foto W.F. Pastoor 1928)
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Het leven aan boord was geen luxe bedoening: 
het was er laag en zijn opa, die al klein van stuk 
was, moest toch nog overal bukken. Er was 
geen stromend water of elektriciteit aan boord. 
Water haalden ze bij Westerhof. Er brandde een 
petroleumlamp (die Jan nog steeds heeft), opoe 
kookte op een petroleumstel en ze hadden een 
plattebuiskachel waarin ze hun eigen turf stook
ten. Achter een ijzeren deur was de ‘mooie 
kamer’ met een koekoek erboven. Er was geen 
wc aan boord. In het ruim hing een gordijn en 
daarachter stond een tonnetje. Als dat vol was 
werd het aan één kant van het schip in het Maar 
geleegd en aan de andere kant schoonge
spoeld. Door de weinig hygiënische omstandig
heden aan boord bouwde je kennelijk toch een 
zekere immuniteit op. Wassen deed je niet vaak. 

Jan Visser reinigt het graf van zijn grootouders 
(foto Jan Ceulen)

De enige foto gemaakt in de roef van het 
turfschip: opa en opoe Dijkema hebben zojuist 
een cadeau uit Canada ontvangen en 
uitgepakt (fotograaf onbekend)

Jans grootouders droegen roodbaaien onder
goed en gingen altijd in het zwart gekleed. Toch 
hebben ze een gezegende leeftijd bereikt: zijn 
opa is in 1967 op 88jarige leeftijd overleden en 
zijn opoe is 94 geworden. Jans grootouders 
hoorden bij de gereformeerde kerk. Jan en zijn 
ouders gingen naar de christelijk gereformeerde 
kerk in Thesinge. 
Jan is één keer met zijn opa uit varen geweest 
op het turfschip. In Winsum moest het op een 
‘woagentjehelling’ om geteerd te worden. In 
1965 is het schip verkocht. Het werd naar 
Amsterdam gevaren en verbouwd tot woonark. 

Mooi plekje
Jan is in 1951 geboren op het goede schip 
 Vertrouwen van zijn ouders, bij de watertoren 
aan de Hofstede de Grootkade in Stad. Zijn 

vader was zeeman geweest en zijn moeder 
 Hinderkien was op het turfschip ook gewend 
aan het leven op het water. Jan stamt dus uit een 
rasechte ‘varensfamilie’ en doet zijn achternaam 
eer aan. Hij mag dan wel een geboren stadjer 
zijn, maar een deel van zijn roots liggen in 
 Thesinge. Zijn grootouders zijn begraven op de 
Thesinger begraafplaats, en zijn tante Engelina 
ligt naast hen. Daarom hebben Jan en zijn 
vrouw Riet daar ook alvast een graf gekocht: 
‘Omdat ik me hier thuis voel en omdat het zo’n 
mooi plekje is. Ja, hier wil ik wel liggen, maar wel 
op het hervormde deel.’

Ton Heuvelmans

Noot van de redactie: ga voor het artikel ‘Turf-
schip in Thesinge’ van Truus Top en Elisabeth 
Tolenaar naar gentexpress.nl/archief en vul mei 
1993 in.

Foei, deugnieten!
Op een middag begin jaren zestig waren 
Berend Plijter (12 jaar) en zijn zusje 
Trieneke (8 jaar) met vriendjes aan het 
spelen op de til. Schuin onder hen lag het 
turfschip. De loopplank lag uit, er was 
niemand aan boord. Het avontuur lokte. 
Berend en de andere jongens besloten aan 
boord te gaan. Berend kwam er ’s zondags 
wel vaker stiekem een sigaretje roken. 
Trieneke bleef aan de wal. Wat er verder 
precies gebeurde is niet duidelijk, maar toen 
ze later die middag thuiskwamen in de 
Luddestraat, stond er politie voor de deur! 
Er was iets vernield aan boord, iemand had 
de politie gebeld, sprak de agent dreigend. 
Pa Plijter was niet blij. Later kwam de agent 
terug: de schade moest hersteld worden. 
Alle jongens (of liever hun ouders) moesten 
een rijksdaalder betalen: een rib uit hun lijf. 
Ook voor Trieneke, die niet eens aan boord 
was geweest! Zo zie je maar weer: ondeugd 
loont niet.

Wellicht heeft u er al van gehoord: de hyper loop. Dit is een veelbe-
lovende transporttechnologie die zowel sneller als veel energiezui-
niger (dus milieuvriendelijker) is dan bestaande transport methoden. 
Sinds 2015 zijn wereldwijd meerdere bedrijven met de ontwikkeling 
van deze nieuwe technologie bezig.

Onlangs werd officieel bekend dat de eerste testbaan in Europa is gepland 
tussen Meerstad en Garmerwolde. ‘Waarom zouden wij sneller in Meer
stad willen zijn?’ zou je kunnen denken. Het tracé gaat echter niet vanaf 
ons dorp lopen: het European Hyperloop Center (EHC) is gepland aan de 
andere kant van het Eems kanaal, en ten noorden van het Slochterdiep. 
Het precieze tracé voor de testbaan is nog niet beklonken, maar het zal 
hoogstwaarschijnlijk door het zonne park MeerstadNoord dat daar even
eens gepland is gaan lopen. Op 22 december was de financiering rond 
waardoor het project officieel van start kan. In 2022 zou het complex 
gereed moeten zijn. Het idee is dat EHC wordt opengesteld voor alle Euro
pese hyperloop ontwikkelaars en daarmee hét Europese centrum van de 
hyperloop technologie wordt. Het geplande testcentrum bestaat uit een lab 
en een 2,6 kilometer lange testbuis. De testbuis heeft een diameter van 
1,9 meter en staat op poten; de maximale hoogte is naar verwachting 3,5 
meter van de grond. Over ongeveer een jaar kan de buis vanuit Garmer
wolde dus wellicht te zien zijn, vanaf de Eemskanaaldijk.

Hyperloop-testbaan komt tussen Meerstad en Garmerwolde
Buizenpost
De hyperloop doet een beetje denken aan buizenpost. Het is een trans
portsysteem met autonome capsuleachtige voertuigen die in buizen een 
topsnelheid van zo’n 1000 kilometer per uur kunnen halen. De voort
stuwing gebeurt met magneten en doordat de buizen vacuüm zijn gezo
gen is er nagenoeg geen luchtweerstand. Met heel weinig energie kunnen 
de capsules dus met hoge snelheid door de buis zweven. Zonnecellen op 
de buis wekken de benodigde energie op. 
Mocht de hyperloop ooit definitief van de grond komen, dan kan het een 
zeer milieuvriendelijk alternatief zijn voor bijvoorbeeld korteafstandvluch
ten. Maar voor het zover is moet er eerst worden getest, grote kans dus 
bij ons in de buurt. Meer informatie is onder andere te vinden op de web
site van de gemeente Groningen.

Harjo de Poel

Stoomfluitje
T.e.a.b. 10lampszonnebank, ‘van wit naar snel bruin’
Informatie: Peter Heidema, De Dijk 8, Thesinge  06 53 654 598
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Op zondagochtend 6 decem-
ber reed ineens het busje van 
‘ Expeditie Grunnen 1,5 meter’ 
(RTV Noord) door de L. van der 
Veenstraat onze oprit op – uw 
verslaggever deelt de oprit met 
de familie Van Dijk. Bij navraag 
bleek dat spontaan bij onze 
 buren werd aangebeld voor een 
gesprekje over de rode raketten 
in hun tuin. Een goede reden 
voor de G&T Express om eens 
met Jan van Dijk te praten over 
de oorsprong van deze raketten.

Expo 2000
In de jaren 90 had Jan, samen met 
zijn collega Willem Foorthuis, de 
uitgeverij RegioProject, met ook 
een wetenschappelijk deel: het 
Keuning Instituut. Het instituut werd 
rond 1998 benaderd over een bij
drage aan Expo 2000, de Wereld
tentoonstelling in Hannover. 
Door de EemsDollard Regio (EDR) 
werd het instituut gevraagd namens 
de twaalf Euregio’s in Nederland 
een tentoonstelling in te richten. 
Een Euregio is een samenwer
kingsverband over de landsgren
zen heen, dat afspraken maakt 
over het landschap, het klimaat en 
aanverwante zaken. Ze liggen 
langs de grenzen met Duitsland en 
België. De EemsDollardRegio is 
een van die twaalf.
De bedoeling was dat de verschil
lende regio’s de kwaliteiten, wetens
waardigheden en toeristische trekpleisters van het eigen gebied zouden 
laten zien. Vooral het toerisme zou hiervan moeten en kunnen profiteren. 
Expo 2000 zou natuurlijk veel toeristen aantrekken en die zouden die 
informatie gaan bekijken. Dit toeristische aspect was een extra reden om 

Raketten in Garmerwolde?
het er een beetje leuk te laten uit
zien. 
Het Keuning Instituut maakte twaalf 
presentaties. Hoe konden deze 
presentaties nu op een leuke 
manier getoond worden en bezoe
kers trekken? Er werden compu
ters aangeschaft met touchscreen, 
waarop de bezoekers de informatie 
interactief zouden kunnen bekij
ken. Voor de tentoonstelling werd 
gedacht aan pilaren, die bij elkaar 
gezet konden worden, één per 
regio. Voor deze pilaren zijn toen 
de rode raketten gemaakt. De ten
toonstelling werd een succes. De 
presentaties trokken veel belang
stelling.

Zonde om weg te doen
Maar toen werd de tentoonstelling 
ontmanteld. De spullen moesten 
worden opgeruimd. De computers 
konden worden verkocht en herge
bruikt, maar voor de ‘raketten’ 
bleek dit niet mogelijk. ‘Zonde om 
ze weg te doen’, dacht Jan, ‘mis
schien wil ik er wel een paar van 
houden.’ Het werden er drie. Deze 
staan dus sinds die tijd in de voor
tuin. Eerst met verlichting, ook om 
het huisnummer goed zichtbaar te 
maken. De verlichting brandt niet 
meer, de raketten staan er nog wel. 
Voor de buurt een handig marke
ringspunt. We wonen naast, tegen
over, in de buurt van… 
Het blijft leuk.

Marian Baarda

De reportage van RTV Noord is nog terug te kijken op www.rtvnoord.nl

In de Dorpsvisie Thesinge (2016) is vastgelegd dat Thesinge ernaar 
streeft dat het dorp in 2030 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er in en 
rond het dorp evenveel energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt. Een 
mooi, maar tot voor kort slapend streven.
Na een oproep van Dorpsbelangen in mei vorig jaar, hebben Ernst  Lofvers, 
Parry de Raad, Peter Heidema, Theo de Wit en Annelies  Hofstede het 
initiatief genomen om daadwerkelijk invulling te geven aan het plan om het 
dorp energieneutraal te maken. Zij werken momenteel aan de oprichting 
van de Energiecoöperatie Thesinge, kortweg EcoThesinge.
De energiecoöperatie zal ook, namens Dorpsbelangen, de rol van aan
spreekpunt en gespreks partner op zich nemen bij initiatieven en ontwik
kelingen op het gebied van duurzame energie in en rond Thesinge.

Wat is een energiecoöperatie?
Overal in het land ontstaan de laatste jaren energiecoöperaties waarin 
leden kunnen deelnemen in duurzame energiebronnen zoals zonnedaken 
en windmolens. Zo kunnen bewoners meeprofiteren van de opbrengst 
van zonne panelen, zonder die zelf op het dak te hebben. Een uitkomst 
voor huurders en voor mensen met een dak dat minder geschikt is voor 
zonnepanelen. Naast lokaal produceren van schone energie houden veel 
coöperaties zich ook bezig met de verduurzaming van woningen. De 

Energiecoöperatie Thesinge ziet het levenslicht
Energiecoöperatie Ten Boer en Energiecoöperatie Noorddijk zijn voor
beelden uit de omgeving.
 
EcoThesinge
De initiatiefgroep in Thesinge wil zich in eerste instantie richten op het 
stimuleren van en ondersteunen bij isolatie van woningen. Denk bijvoor
beeld aan het kosteloos aanbieden van een energiescan of de diensten 
van een energiecoach, zodat bewoners een goed beeld krijgen van wat 
ze kunnen doen om hun energieverbruik omlaag te brengen en hun huis 
te verduurzamen. Of het ontwikkelen van een isolatieprogramma voor het 
dorp en het zoeken naar mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak 
van isolatiewerkzaamheden.
In de toekomst (zodra de gelegenheid zich voordoet) zal EcoThesinge 
zich ook gaan richten op het produceren van energie.
Dit alles gebeurt in samenspraak met dorpsgenoten, want de betrokken
heid van bewoners bij de plannen en ideeën is een belangrijke pijler van 
de energiecoöperatie.
EcoThesinge hoopt binnenkort concretere plannen te presenteren en 
informatie te geven over het lidmaatschap van de energiecoöperatie.
 

De initiatiefnemers van EcoThesinge

(foto Margriet de Haan)
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Zie ze staan, de kerstman en de boom naast 
elkaar. Twee weken hebben we daar in 
 Thesinge van kunnen genieten. Toen ver-
dween de kerstman. Je kunt zeggen: ‘Geluk-
kig hebben we de foto nog’, maar liever zien 
we de kerstman ook de komende jaren naast 
de kerstboom op Smidshoek. 
Wat is er gebeurd? Op basis van berichten in 
de Thesinger-chat op Telegram en verklarin-
gen van bronnen rondom de verdwijning van 
de kerstman, maken we een reconstructie.

Wat voorafging
Een paar weken voor kerst vindt Ernst Eijkhout 
opeens een levensgrote kerstman in zijn tuin. 
Het blijkt het slotstuk te zijn van een running gag 
die hij al een paar jaar met een vriend heeft om 
elkaar op onbewaakte momenten een tuin
kabouter te bezorgen. Elke kabouter is weer 
groter dan de vorige.
‘Leuk zo’n grap en zo’n kerstman, maar wat 
moet ik ermee?’ vraagt Ernst zich af. Maar als 
de kerstboom in Thesinge wordt opgezet weet 
hij het. Hij biedt de kerstman aan en het kerst
boomcomité is er blij mee. De kerstman heeft 
zijn standplaats gevonden.

Waar is de kerstman?
Paniek in de Thesinger-chat
Zaterdag 26 december, tweede kerstdag, storm 
Bella raast over het land. Om 23.37 uur schrijft 
Heidi Ridder: ‘Wij zijn nu bij de kerstboom op 
Smidshouk. De kerstboom is omgewaaid en 
Appie heeft de stroom eraf gehaald. Ik hoorde 
dat de kerstman aan de kant lag maar hij is nu 
spoorloos. Heeft iemand de kerstman toevallig 
al een warm thuis gegeven?’
Alerte Thesingers reageren meteen.
Annelies Hofstede: ‘Tegen tienen stond de 
boom er nog. De kerstman ook.’
Ernst Eijkhout meldt om 23.47 uur: ‘Ongeveer 
een half uur geleden zag ik hem nog staan.’
Ook Bert Mollema (van het kerstboomcomité) 
heeft geen idee wat er gebeurd is.
De volgende dagen doen in de chatgroep ver
schillende theorieën de ronde. Rik de Vries is 
ervan overtuigd dat de kerstman terug is naar de 
Noordpool. Op zijn arrenslee, volgens vader 
Renger. Het zou Erik Buitenhuis niets verbazen 
als de kerstman rond oud en nieuw ergens 
opduikt. Of is hij vertrokken met de stoom
machine die op het erf van Jansen stond? Voor
alsnog geen spoor van de kerstman, ondanks 
een vermistbericht op thesinge.com en speur
werk door jong en oud langs alle hoeken en 
 heggen in het dorp.
Met spanning kijken Thesingers uit naar oude
jaarsavond: is de kerstman al ergens gesigna
leerd? Helaas, geen bericht over een kerstman 
die ergens op een dak is beland. Of naast de 
kerstboom in een ander Gronings dorp.
Heidi op nieuwjaarsdag: ‘En vanmorgen dan? 
Nog steeds geen kerstman?’ Een antwoord blijft 
uit.
Tot zover de berichtgeving in de Thesingerchat.

Een ooggetuige meldt zich
Het moet op tweede kerstdag tussen 23.00 en 
23.37 uur zijn geweest dat Jacob van Zanten de 
deur uit stapt om hond Rambo uit te laten. Hij 
ziet bij de omgewaaide kerstboom een station
car staan. Een Volvo, een oud hoekig model, 
donker van kleur. ‘Ik zag een paar jongens die 
bezig waren de kerstman op de achterbank van 
de auto te schuiven. “Hé, wat moet dat?” riep ik. 
Daar schrokken ze van. Ze gooiden de kerst
man op de grond, sprongen in de auto en reden 
weg richting de til. Ik kon niet zien wie het waren 
en herkende de stemmen ook niet. De auto zat 
trouwens tjokvol jongelui, tot in de achterbak.’

Jacob loopt tot de molen en gaat dan weer terug 
naar huis. ‘En daar stond die auto weer! Ze pro
beerden opnieuw de kerstman in de wagen de 
krijgen, maar toen ze mij zagen gingen ze er 
vandoor in de richting van de molen. Zonder 
kerstman.’ Eenmaal in bed hoort hij weer gelui
den vanaf Smidshoek. Zijn het diezelfde jon
gens? Of hoort hij Heidi en Appie die inmiddels 
ter plaatse zijn?

Einde
Door grondig speurwerk van een van onze 
 bronnen krijgen we sterke aanwijzingen dat  
de kerstman het slachtoffer is geworden van  
een mislukte oudejaarsstunt. Kringen rond de 
‘ jongens met de Volvo’ bevestigen dit.
Inmiddels weet ook Bert er meer van: ’Het was 
de bedoeling dat de kerstman met oud en nieuw 
zou opduiken naast de kerstboom in Ezinge. 
Helaas viel hij tijdens het transport van de aan
hanger en brak in stukken. De jongens willen de 
schade wel vergoeden.’ Het kerstboomcomité 
laat het hier echter bij, omdat de kerstman toch 
niet meer te repareren is.
Zo eindigt het korte bestaan van de Thesinger 
kerstman.

Aly Pepping

(foto Koos van de Belt)

De allerlaatste foto van de kerstman, wachtend 
op de reis die hem fataal gaat worden 
(fotograaf bij de redactie bekend)

Strip 
Matthieu 

Visser
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Een tijd geleden (oktober 2018) verscheen 
in de Garmer & Thesinger Express een kort 
overzicht van de nonnen die destijds in het 
klooster van Thesinge woonden. Doordat ze 
plotseling namen kregen, werden het min of 
meer bekende personen (Stine Dutmers ken-
den we al), een soort vaag bekende dorps-
genoten.

Op verzoek van onze lezers besteden we nu 
aandacht aan de mannelijke ‘conventuelen’ 
ofwel kloosterlingen. Allereerst valt op dat, hoe
wel Germania formeel een Benedictijner dubbel
klooster was, er doorgaans meer nonnen dan 
monniken woonden. De nonnen werkten in het 
scriptorium of schrijfvertrek aan het vervaardi
gen en kopiëren van getijdeboeken en andere 
handschriften, in opdracht van de hogere gees
telijkheid of gegoede burgers. Professor Jos 
Hermans heeft aangetoond dat Thesinge een 
reputatie had door de kwaliteit van de alhier ver
vaardigde geschriften.
Van de Thesinger abten en monniken is bekend 
dat ze specialisten waren op het gebied van de 
waterhuishouding. Ze hielden de polders in hun 
eigen woongebied droog, waren medeverant

En hoe heetten die monniken?
Peter Harmens, provenier (klooster ling die zich 

had ingekocht), getrouwd in 1598; 
Luytien Michinga (liet een weduwe achter); 
Jacob Jans (provenier); 
Hendrik, ‘gewesene denair’(dienaar); 
Johan de vondeling.

Thesinger abten:
Menardus van Thiascingacloster  

(1283, genoemd in de kroniek van abt Emo); 
Here (‘abt van Den Buyre ende Thesinga

cloester’); 
Johan I; 
Johan II van Wyck; 
Andreas van Nijenborch, benoemd in 1503;
Johan III van Nijmegen; 
 Bernard, vanaf 1524; 
Gerard I van Groningen  

(ook wel G. Hermanni), vanaf 1531; 
Gerard II Ahues, van 1556 tot 1594.

Ton Heuvelmans

Bron: Damen, Geschiedenis van de Benedik-
tijnenkloosters in de provincie Groningen, 
Assen 1972

woordelijk voor de dijkbewaking in deze streken 
en speelden een belangrijke rol in de regionale 
en landelijke strijd tegen het water. Wellicht 
waren ze daarom vaak van huis.
De uitgebreide kloosterlanden werden bewerkt 
door lekenbroeders, die deel uitmaakten van  
de kloostergemeenschap maar geen monnik 
waren, en ‘gewone’ landarbeiders. Toen na de 
reductie (aansluiting van de stad bij de Repu
bliek, einde van de Spaanse overheersing, red.) 
in 1594 het klooster werd gesloten en leeg 
kwam te staan, bleven de landarbeiders achter. 
Met materialen uit het klooster bouwden zij het 
dorp Thesinge.

Thesinger monniken: 
Broeder Gerhardus Lingen (subprior); 
Henricus de Trajecto; 
Willen Loenel; 
Milo, convers (lekenbroeder); 
Johan Dutmers (broer van Stine), die in 1533 

abt van Rottum werd; 
‘Heer Martinus in Thesinga’ reisde naar 

Keulen; 
Willem  Juliacensis (pastor); 



7

Reina Busscher begon in 1987 als oppas 
voor een paar kinderen van vrienden. Er 
zouden nog heel veel kinderen volgen. 

Aan de G.N. Schutterlaan in Thesinge woont 
sinds september 1986 de familie Busscher. 
Henk en Reina kochten de grote boerderij met 
het vooruitzicht op een flink meerjarenplan aan 
verbouwingen. Hun oudste zoon Remko was 
toen ruim twee en dochter Nienke is geboren op 
de dag van de officiële koop van het huis. Hun 
jongste zoon Melle is in dit huis geboren. 
Een jaar nadat ze in Thesinge kwamen wonen 
werd Reina oppas voor een paar kinderen van 
vrienden. Ze had zelf niet de mogelijkheid om te 
gaan werken als docent aardrijkskunde, waar ze 
na haar universitaire studie wel de docenten
bevoegdheid voor behaalde. ‘Henk was voor zijn 
werk vaak langere tijd van huis en met twee kin
deren was dat voor mij niet te combineren. Het 
was wel de tijd waarin steeds meer vrouwen gin
gen werken. Er kwamen steeds meer verzoeken 
van ouders voor opvang van hun kinderen. Bij
voorbeeld voor een hele dag voor kleintjes die 
nog niet naar school gaan, maar ook voor school
gaande kinderen om vóór school, tussen de mid
dag en na school een opvangplek te  hebben.’ 

Goed organiseren
Reina heeft een groot huis en kan goed organi
seren. De kinderen wisten bij Reina precies wat 
de regels zijn: opruimen en dan pas vragen naar 
iets nieuws uit de kast bijvoorbeeld. ‘Ik heb heel 
veel mooi speelgoed zoals lego, playmobil en 
allerlei knutselmateriaal. Er is hier heel wat 
papier gebruikt! En ze hadden bij mooi weer een 
heerlijke buitenspeelruimte met zelfs een zwem
bad.’
Aanvankelijk regelde Reina alles zelfstandig tot 
er in 2005 voor ouders, door de Wet Kinderop
vang, de mogelijkheid ontstond om kinderop
vangtoeslag aan te vragen. De opvang moest 
dan wel door een gediplomeerde gastouder in 

42 kinderen in 33 jaar

een goedgekeurde ruimte worden gedaan. 
Reina heeft zich aangesloten bij een gastouder
bureau en het vereiste diploma behaald. In de 
uitvoering van haar werk veranderde verder niks. 

Tien kinderen: minder werk dan twee
‘Met zes tot acht kids rond de tafel een broodje 
eten is heel gezellig. Ook onze eigen kinderen 
hebben hier altijd erg van genoten. Remko is tot 
ons groot verdriet op tienjarige leeftijd heel 
 plotseling overleden aan leukemie. Dit was in 
oktober 1994. Nienke was toen acht en voor 
haar was het goed dat hier in huis vaak andere 
kinderen waren. Ook voor Melle, die elf jaar jon
ger is dan Nienke, is het opgroeien met de 
opvangkinderen heel plezierig geweest. Mijn 
ervaring is dat je van tien kinderen minder werk 
hebt dan van twee. Ze spelen met elkaar en 
 vragen minder aandacht van mij.’ 

In het boekje dat Reina vanaf het begin heeft 
bijgehouden staan 42 namen genoteerd van 
kinderen die zij één of meerdere dagen per 
week heeft opgevangen. De kinderen die korte 
periodes of incidenteel bij haar terecht konden 
heeft ze niet meegeteld.

Waardering
Van de voorzitter van de Vereniging voor Dorps
belangen, Hans Wind, kreeg Reina kortgeleden 
een beeldje aangeboden. ‘Als dank voor het ver
hogen van de leefbaarheid in het dorp’, staat in 
de begeleidende kaart. Het beeldje stelt een 
hekje voor met drie kinderen erop. Met een 
inscriptie: ‘Ruim dertig jaar gastouder in  Thesinge. 
Aangeboden door ouders uit Thesinge’. 
Reina heeft de opvang 33 jaar met veel plezier 
gedaan. Heel bijzonder vindt ze het dat ze ook 
de kinderen van de tweede generatie weer heeft 
opgevangen. Nu mag Reina genieten van haar 
pensioen. Ze gaat zich zeker niet vervelen dank
zij klussen in huis en tuin en het wandelen met 
en verzorgen van de honden.

Truus Top-Hettinga

Sinds 1 januari van dit jaar wordt de voor en 
naschoolse opvang in Thesinge verzorgd door 
de kinderopvangorganisatie Kids2B, in 
Trefpunt. Ook de peuterspeelzaal is hier twee 
 ochtenden per week.

Een blijk van waardering (foto Henk Tammens)

In oktober 2014 verscheen in deze krant deel 
drie van het verslag over wadzeilen met de 
‘Tante Sien’. Aan boord van deze platbodem 
waren onder meer de Garmerwolders Ton 
Bouchier en Harm Jan Havenga. Van Evert 
Jan Prins, de schrijver van de artikelen-
reeks, is nu een prachtig boek verschenen: 
‘61 eilanden in de Waddenzee, een ontdek-
kingsreis’. 

Eindelijk … het boek is uit!
Prins, tandarts in Lewenborg, begon al in 2002 
aan dit boek. Door zijn liefde voor het Wad en 
vooral voor de eilanden die daarin liggen, ook de 
niet toegankelijke, ontstond het idee om alles 
wat hij hier waarnam vast te leggen, in woord en 
beeld. Maar… niet alle eilanden zijn per pont of 
te voet te bereiken. 
Toen ik eens in zijn behandelstoel lag om een 
kies te laten vullen, kwamen we op dit verhaal 

61 eilanden in de Waddenzee

en de moeilijkheden die hij ondervond om ook 
de verboden eilanden te bezoeken. Ik vertelde 
hem toen dat mijn buurman (Harm Jan Havenga) 
de platbodem ‘Tante Sien’ heeft, waarmee we 
de volgende eilanden wel konden bereiken:  

Het boek van drie kilogram (foto Ton Bouchier)

’t Rif, Engelsmanplaat, Zuiderduintjes, Kache
lotplate en Lutje Hörn. Die twee laatste eilanden 
liggen in de buurt van Borkum op Duits grond
gebied. Dat hebben we gedaan, uiteraard bui
ten het broedseizoen. Onder meer deze tochten 
zijn beschreven in dit boek met meer dan 500 
prachtige foto’s en kaarten. Een fascinerend 
boek over een geweldig gebied, dat is aange
wezen als Unesco Werelderfgoed.

Ton Bouchier 



8

Er zijn niet veel inwoners van Thesinge die 
kunnen zeggen dat ze sinds hun geboorte 
in hetzelfde huis wonen. Janna Hofstede 
wel. Zij woont, als derde generatie Hofstede, 
zelfs in het (groot)ouderlijk huis aan de G.N. 
Schutterlaan. We gaan op zoek naar de ge-
schiedenis van dit huis en zijn bewoners. 

Het ontstaan van de G.N. Schutterlaan
In het jaar 1880 kopen Gerrit Niklaas Schutter 
en zijn vrouw Dietje Kuipers, aan de laan tussen 
de dorpskern van Thesinge en de Lageweg, een 
boerderij met 14½ ha land. In 1886 kopen ze er, 
aan de overzijde van de boerderij, nog ruim 4 ha 
land bij. Vanaf die tijd heet deze laan in de volks
mond ‘Schutters Loantje’ of ‘Lange Loan’. 
In 1953, bij het invoeren van straatnamen en 
huisnummers, krijgt de laan de huidige naam, 
mede vanwege Schutters verdiensten voor de 
gemeente Ten Boer, hij was o.a. 27 jaar wethou
der. In de twintiger jaren van de vorige eeuw 
verkoopt Schutter direct langs deze laan perce
len, o.a. ten bate van een gemeentelijk sociaal 
project om landarbeiders in staat te stellen te 
pionieren en een eigen bedoening te beginnen. 

Pionieren en een eigen bedoening
Eén van die pioniers is Harm Hofstede. Harm 
wordt op 4 februari 1888 te Wirdum geboren en 
trouwt op 25 mei 1912 met Janna Vegter. Zij zag 
op 15 maart 1891 in Thesinge het levenslicht. 
Janna is, volgens de trouwakte, dienstmeid en 
Harm korenschippersknecht. Ze verkrijgen, via 
een verloting, in 1924 een ruime kavel van  
2440 m2. Het huis, toentertijd genummerd C37 
en nu G.N. Schutterlaan 11, wordt gebouwd 
door de gebroeders Albert en Bieuwko Kol. Hun 
broers Piet en Albertus Kol schilderen het ver

Langs het tuinpad van mijn (groot)vader

volgens in de gewenste kleuren. Vanuit dit huis 
en erf starten ze met hun eigen bedoening als 
kweker en groenteboer. Het erf wordt o.a. 
beplant met fruitbomen en bessenstruiken en 
natuurlijk is er ook een grote groentetuin. Het is, 
in deze crisistijd, hard werken tegen een scha
mel inkomen, waarvan het merendeel opgaat in 
de aflossing van de hypotheek. 

De tweede generatie 
Op 4 januari 1922 wordt hun zoon Jan Hofstede 
geboren. Als zijn vader in 1941 overlijdt neem 
Jan, dan 19 jaar oud, het bedrijfje over. Kort 
daarna wordt moeder Janna ernstig ziek en zij 
overlijdt, na een lang ziekbed, in juli 1946. In 

datzelfde jaar Jan trouwt Jan met Elisabeth 
(Lies) van Zanten, geboren op oudejaarsdag 
1920 te Thesinge. Ze verkopen groente en fruit 
aan huis en Jan vent deze op vaste dagen uit 
aan de oostkant van de stad Groningen, waar
onder Garmerwolde en Thesinge en omgeving. 
In de schuur is plek ingeruimd voor de winkel. 
De mensen lopen achterom, binnen trekken ze 
aan de bel of roepen “vollek” en dan komt er wel 
iemand naar achteren om even te helpen. 

Jan en Lies krijgen vier kinderen: Harm, Kor, 
Egbert en Janna. Egbert overlijdt drie weken na 
de geboorte. In 1974, als Janna vijftien jaar oud 
is, sterft haar moeder op 53jarige leeftijd. Het 

Janna en broer Harm waren altijd in de 
veronderstelling dat pa Jan Hofstede in het 
huis aan de G.N. Schutterlaan is geboren. 
Uit de kadastergegevens blijkt nu dat zijn 
geboortedatum eerder is dan de bouw
datum van het huis. Beiden vragen zich af 
waar opa Egbert en oma Janna Hofstede in 
het begin van hun huwelijk hebben 
gewoond. Het is lang geleden, maar wie 
weet dit raadsel op te lossen? 

Dit artikel levert sowieso heel wat draadjes 
op om op voort te borduren. Denk aan 
inwoners van Thesinge of Garmerwolde die 
ook nog in hun ouderlijk huis wonen; aan de 
geschiedenis van huizen en boerderijen in 
de dorpen; aan het dorpsleven van weleer 
én aan veelvoorkomende familienamen en 
onderlinge familiebanden. Zoals het 
legendarische antwoord van een Thesinger 
op de vraag waarom er zoveel Kollen, 
Ridders en Van Zantens in Thesinge 
wonen: ‘Wie haren gain fietse’. We zijn 
benieuwd naar reacties en komen graag 
langs om de verhalen op te schrijven.

De redactie 
Janna Hofstede (foto Henk Tammens) 

Het gezin Hofstede 
met Harm, vader Jan, Kor, 
moeder Lies en Janna  

Janna als kind (fotograaf onbekend)
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In voorgaande edities van de G&T Express waren verschillende ver-
halen te lezen over de familiegeschiedenis van (ex-)dorpsbewoners, 
zoals Minne Koning, en verre achternichtjes Patrizia Meijer en  Yolande 
van Dijken. Van een aantal lezers hebben we hierop enthousiaste  
reacties mogen ontvangen, waarvoor dank! Vaak vroeg men ook 
waar en hoe men die informatie nu precies kan vinden, omdat men 
zelf ook wel eens wat wilde uitzoeken. Daarom hier een overzichtje 
dat kan helpen bij het grasduinen op het internet.

Waar te beginnen?
Er komt steeds meer historische en genealogische (= stamboomgerela
teerde) informatie online beschikbaar. Vaak komt er al heel wat naar voren 
in een simpele zoektocht met een algemene zoekmachine zoals Google. 
Vandaaruit kun je dan verder doorklikken en zoeken. Het belangrijkste is 
om op verschillende manieren je zoektermen in te vullen, bijvoorbeeld niet 
alleen ‘G&T’, maar ook ‘G&T Express’, ‘G en T’, ‘Garmer en Thesinger 
Express’, … afijn u begrijpt waar ik heen wil. Als initiële stap voor een wat 
serieuzere aanpak raad ik de website van de Groninger Archieven aan. 
Hier is bijvoorbeeld een zeer toegankelijk stappenplan te vinden voor de 
‘beginnende onderzoeker’: 
www.groningerarchieven.nl/onderzoek/beginnenmetonderzoek. 
En vanuit hier wordt ook weer verwezen naar andere nuttige bronnen voor 
de verdere zoektocht.

Officiële documenten en publicaties
Goed om te weten: veel formele genealogische bronnen zoals geboorte
aktes, huwelijksaktes, en overlijdensaktes, worden na 100 jaar openbaar 
vrijgegeven. Tegenwoordig zijn veel van deze ‘overjarige’ documenten 
digitaal ingescand en dan online te vinden via websites van overheids
instellingen, zoals groningerarchieven.nl. Daarvoor hoef je dus niet meer 
per se naar het gebouw van de Groninger Archieven – hoewel dat wat mij 
betreft altijd een feestje is.
Verder kan er ook online worden gezocht in andere officiële publicaties, 
zoals oude kranten; ook deze zijn tegenwoordig vaak ingescand. Deze 
komen niet altijd zo maar naar voren als je gewoon via Google zoekt, dus 
dat dien je echt in de gespecialiseerde krantenzoekmachines te doen. 
Voor Nederlandse kranten is dat delpher.nl. En die ingescande kranten 
zijn er ook van jonger dan 100 jaar, dus typ daar bijvoorbeeld ook eens je 
eigen naam of die van je (groot)ouders in de zoekbalk.

Stambomen van anderen en foto’s
Op stamboomgids.nl staat een hele rits aan verwijzingen naar allerlei 
online gegevensarchieven, gespecificeerde zoekmachines, en andere 
bronnen; een soort startpagina voor stamboomonderzoek zeg maar. 
Verder zijn er velen die hun eigen stamboomgegevens online hebben 
gedeeld, vaak gepensioneerde Amerikanen die hun Europese wortels 
hebben onderzocht. Met andere woorden, wellicht is de geschiedenis van 
uw verre voorfamilie al deels voor u uitgezocht, dus dan hoeft u dat zelf 
niet meer te doen. Het mooie van internet is dat je dat soort particuliere 
bronnen dus ook kunt vinden. Een nadeel is echter dat het niet per se altijd 
hoeft te kloppen. In de zoektochten die ik zelf heb gedaan ben ik zo ook 

Een keur aan online historische bronnen

al menig tegenstrijdigheid tegengekomen. Neem dus zeker niet zomaar 
alles aan wat u leest en blijf elke bron kritisch bekijken.
Een voorbeeld van zo’n particulier initiatief is nazatendevries.nl: oorspron
kelijk in 2008 gestart als gezamenlijk platform voor de nazaten van  
Roelf de Vries en Geertje Nanninga uit Groningen, maar inmiddels uit
gegroeid tot heus regionaal naslagwerk. Neem hier maar eens een kijkje: 
er staat veel over regionale geschiedenis met soms verrassend gedetail
leerde informatie, ook over Thesinge en Garmerwolde en hun voormalige 
inwoners.
Een absolute aanrader is om eens te gaan kijken in historische fotoarchie
ven, zoals beeldbankgroningen.nl. Vul daar bijvoorbeeld eens ‘Garmer
wolde’ of ‘Thesinge’ in: u zult smullen van de kiekjes die daar zijn aan te 
treffen! Zo ontdekten we daar onlangs bijvoorbeeld een foto van de over
grootouders van een mededorpsbewoner.

Overzicht interessante sites
Lokaal/regionaal: 
Beeldbankgroningen.nl; Groningerarchieven.nl; 
Gentexpress.nl/archief; Historischeverenigingtenboer.nl; 
Nazatendevries.nl 
Nationaal: 
Delpher.nl; Kb.nl/digitalebronnen (website van de Koninklijke Neder
landse bibliotheek); Openarch.nl; Genealogieonline.nl; 
Pondes.nl; Stamboomgids.nl; Stamboomnederland.nl; Wiewaswie.nl.

Veel zoekplezier!
Harjo de Poel

Dit krijg je bijvoorbeeld te zien als je op ‘Garmerwolde’ zoekt in 
beeldbankgroningen.nl

gezin zorgt er samen voor dat het bedrijf door kan 
gaan. Al met al is het geen vetpot. Er zijn meer 
kleine middenstanders in het dorp én de bederfe
lijke waar, denk aan spinazie op een open wagen 
in warme zomers, maakt dat niet alle ingekochte 
waar wordt verkocht. Janna blikt terug op een tijd 
waarin het hard knoeien was, maar ze heeft ook 
nooit het gevoel gehad dat ze tekort zijn geko
men. Nadat Janna’s vader met het bedrijf stopt 
en bij de gemeente Ten Boer aan het werk gaat, 
blijft hij met zijn dochter in het huis wonen. Harm 
(van het schildersbedrijf) en Kor (inmiddels over
leden) zijn dan allang uitgevlogen.

De derde generatie 
Jan overlijdt in 1988 en het huis komt daarna 
bijna vanzelfsprekend op Janna’s naam. De 
indeling van het huis, met name het achterste 
gedeelte, is compleet veranderd. Waar eens het 
paard, de groentekar en later de Opel Blitz 
onderdak vonden en waar ook nog een winkeltje 
met schappen was ingericht, is nu een grote 
woonkeuken met terrasdeuren. 
Janna kan zich bijna niet meer voorstellen dat ze 
er vroeger met vijf mensen hebben gewoond en 
ook nog een bedrijf runden. In de tuin staan nog 
wat oude fruitbomen maar verder is er van de 

vroegere bedrijvigheid niets meer te zien. Achter 
het woonhuis, op de plek van het voormalige 
kippenonderkomen, staat een mooie grote 
schuur. Als het weer het maar even toelaat 
geniet Janna, in de beschutting van de brede 
overkapping, volop van het weidse uitzicht over 
de landerijen met de markante Langelandster 
molen. Als ze tenminste niet aan het werk is in 
en rondom het huis. Ze houdt van het tuinieren 
en het buiten zijn, rond het tuinpad van haar 
voorvaderen.

Roelie Karsijns-Schievink 
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In de week voor kerst had aannemer A. Hak 
zowel de industriewaterleiding als de drinkwa
terleiding van Garmerwolde naar de Eemsha
ven  in totaal over zo’n 30 km  in de grond en 
werden deze onder druk van 10 bar gebracht. 
Hiermee was de opleveringsdatum van 24 
december gehaald, dan moest het geheel 
watertransport klaar zijn.
De drinkwaterleiding bestaat over de volle 
lengte van Groningen naar de Eemshaven uit 
ijzeren buizen ‘500’. De industriewaterleiding 
loopt van Garmerwolde naar de Eemshaven en 
is een ‘700’ buis van kunststof, maar de duikers 
onder bijvoorbeeld een tocht (sloot) of weg zijn 
van ijzer. Je zult de tocht maar uitbaggeren met 
een kraan, dan kan ijzer toch net wat meer heb
ben. Bij de Eemshaven gaat de leiding ook over 
in ijzer ‘500’.
Ze zijn nu druk bezig met het schoonmaken en 
opruimen van de rijplaten, damwanden en alle 
ander overtollig werkmateriaal. Het terugzetten 
van de teelaarde zal later gebeuren, het is nu te 
nat.
En zo zit dit deel van het waterproject er weer 
op. Alles verliep naar tevredenheid; op een paar 
plekken was de grond net even zwakker dan 
verwacht, maar niet onoverkomelijk.

BAM
Het inlaatgemaal voor de industriewaterzuive
ring (IWZ) zit zo goed als achter hout, de oprit 
voor vrachtwagens achter Swiss Combi is klaar, 
de kroosgrijper en nog meer dingen zijn geïn
stalleerd en de tijdelijke werkweg is weer weg. 
Ze zijn nog bezig met de omheining.

Nieuws rond de waterleidingen

Ook bij de IWZ zelf gebeurt genoeg, maar dit is 
niet zichtbaar. Je kunt wel zien dat het hier ook 
naar het einde loopt, want er zijn al wat werk
units met bijbehorende mensen weg. Hun werk 
in Garmerwolde zit erop, ze zijn nu weer bij een 
ander project bezig.

Op de RWZI (rioolwaterzuivering) gaat het werk 
ook verder. Er is onder andere weer een droog
perslijn verwijderd en deze wordt vervangen 
door een nieuwe lijn.

Sieb-Klaas Iwema

(foto Sieb-Klaas Iwema)

Afgelopen decembereditie bevatte weer zo’n fijne kerstpuzzel waar ook 
een flinke prijs mee viel te winnen. Het heeft menig lezer flink wat kopzor
gen bezorgd, graag gedaan. De oplossingen kregen we deze keer wel al 
heel snel binnen: de eerste inzending uit Garmerwolde kwam zelfs al bin
nen drie uur nadat de G&T daar in de bus was gevallen! Uit de inzendin
gen is een winnaar getrokken en dat is: Hetty Boogholt. Zij wint een 
tegoedbon van 25 euro, te besteden bij de Agrishop. Gefeliciteerd!
Wellicht hebt u zelf ook uw hersenen flink laten kraken over de dorpsge
relateerde cryptische rebussen en zit u al weken uit te kijken naar de 
oplossing. Ik zal u eindelijk verlossen. De uitdrukking die werd gezocht 
was ‘VEILIGE KERST’. Hieronder staan de antwoorden per opgave, met 
een korte toelichting erbij.

Dr. B. Denker

1  LENNART VELEMA:  
verborgen in ‘naam vertellen’ (anagram: letters husselen)

2  STEERWOLDE:  
Steen (van een bekend bordspel) en Rolde

3  MEESTER RIJKENSSTRAAT:  
Klinkt als ‘meeste rijken’ (= grootste gedeelte welgestelden)

4 FLEDDERBOSCH:  
 Gereedschap (zie merk) van Ma Flodder 
5 BOVENRIJGE: 
 Boven de reiger staat wat u moet doen
6 GARMERHEERD: 
 ‘Harm ergerde’, maar dan kapot (anagram)
7  RIJDENDE POPSCHOOL:  

Rijschool van (de band van) de Muppet Show 

Oplossing en prijswinnaar kerstpuzzel

8 TREKPADBLOAZERS:  
 Groningse bladblazers in Vformatie
9 OMMELAND: 
 Hommel in D
10 ZUMMERSPEULEN: 
 Twee auto’s van een bekend merk, en peulen
11 RONDJE NOSTALGIE: 
 Spreekt voor zich
12  NOABERSTEE: 
 Sloop ‘een roestbak’ (anagram), maar dan zonder de k 

Winnares Hetty Boogholt krijgt de prijs overhandigd en wordt geheel 
coronaproof gefeliciteerd door dr. B. Denker (foto Margriet de Haan)



12

Sinds 11 september 2020 zijn Marnix en Sofie en hun kinderen Mees (12), 
Cato (10) en Levi (8) de nieuwe bewoners van de Oude Rijksweg nummer 
14. Begin december interviewde ik dit gezin en was Sofie hoogzwanger. 
Ondertussen is op 27 december baby Mila geboren! 
De familie was voorheen woonachtig in de stad Groningen en al een 
poosje op zoek naar een nieuw huis met meer ruimte, vooral ook omdat 
er nog een kleine op komst was. Nadat ze het huis bezichtigd hadden, 
hebben ze direct een bod gedaan dat werd geaccepteerd en daarmee was 
het huis van hen. Ze verkochten hun huis in Groningen eerder dan dat ze 
in hun nieuwe woning konden trekken, maar de latende bewoners boden 
hun de mogelijkheid aan om hun spullen in de loods achter het huis op te 
slaan. Dat was natuurlijk erg prettig. Toen ze de sleutel van het huis 
 kregen, was het zo goed schoongemaakt, dat ze er niet eens een poets
doek door hoefden te halen, ze konden er zo in. 
Het stel leerde elkaar kennen tijdens het pompoen uithollen op de kleuter
school waarop ze ieder een kind hadden zitten (Cato en Levi). Sinds twee 
jaar hebben ze nu een relatie. Marnix is ICTstafmedewerker bij het UMCG 
en Sofie is ondernemer. Tot voor kort had zij een lunchcafé en daarnaast 
heeft ze nog steeds Werktheater ‘Môi’ in Groningen voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
De familie woont intussen al weer een aantal maanden met veel plezier in 
Garmerwolde. Helaas hebben ze door de coronasituatie nog maar weinig 
mensen kunnen ontmoeten, maar vervelen doen ze zich niet. Ze hebben 
namelijk allen volle agenda’s: Cato en Levi zitten op judo, daarnaast speelt 
Cato nog gitaar en rijdt paard, Levi speelt trompet en doet aan tennis. 
Mees zit op survival en Marnix fitnesst en gaat soms hardlopen met Cato. 
Sofie beoefent graag allerlei verschillende sporten al kwam daar de laat
ste tijd door de zwangerschap weinig van terecht. 

Margriet de Haan

Boven: vlnr: Marnix, Sofie en Mees,
Onder: Cato met hond Kastje, Levi met poes Polly. 

Poes Bob staat niet op de foto en Mila zit nog in de buik. 
(foto Margriet de Haan)

Nieuwe bewoners Garmerwolde

Bestuurslid (2x)
Als bestuurslid vorm je samen met Peter Heide ma, Menco van 
der Berg en Annelies Hofstede het bestuur van ons dorpshuis. 
Wil je samen met ons het dorpshuis straks na de lockdown 
opnieuw tot bloei brengen of wil je ervaring opdoen binnen een 
bestuursfunctie dan is dit je kans. 
Heb je vragen hierover neem dan contact op met Peter Hei
dema (06 53 654 598) of Parry de Raad (06 11 260 144)

Coördinator reserveringen (1x)
Als coördinator reserveringen ben je het eerste aanspreek
punt voor iedereen die iets wil organiseren in Trefpunt. Je 
bespreekt de wensen met de klant en geeft de mogelijkheden 
(en beperkingen) aan die Trefpunt kan aanbieden. Je beheert 
ook de agenda van het dorpshuis.
Maandelijks geef je de activiteiten door aan de andere coör
dinatoren die vervolgens zorgen voor de personele bezetting 
van de bar door de vrijwilligers. 
Een leuke functie omdat je al in een heel vroeg stadium con
tact hebt met mensen en duidelijk invloed kan uitoefenen bij 
het bepalen van de mogelijkheden.
Neem contact op met Parry de Raad 
(06 11 260 144) voor aanvullende informatie!

Vacatures Stichting 
Dorpshuis Thesinge

Goed nieuws: nog nét voor de kerst is een begin gemaakt met bomen poten langs 
de N360. Een goed begin voor een nieuwe landschapsvisie.
(foto Andries Hof)
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Aan de G.N. Schutterlaan 6 in Thesinge zijn in het 
voormalige huis van Trijn van Zwol twee  vrolijke 
en goedlachse jongedames komen wonen: 
Nienke Busscher (‘86) en Sharon Postma (‘95).
Nienke: ‘Toen ik zo’n vijftien jaar geleden The
singe verliet om te gaan studeren, verwachtte ik 
niet dat ik hier ooit weer zou gaan wonen. Zelfs 
toen mijn ouders voorstelden dat ik hun buur
huis zou kopen, twijfelde ik nog.’ Maar door de 
gekte op de huizenmarkt in Groningen werd ze 
toch overgehaald. Daarna vroeg ze haar vrien
din Sharon erbij in te trekken. Toen die het pand 
zag was ze op slag verliefd. De dames woonden 
in de stad bij elkaar om de hoek en hadden al 
eerder gesproken over samenwonen. Ze wilden 
weg uit de drukte van de binnenstad. Lekker 
rustig, bijvoorbeeld in een mooi dorp dicht bij de 
stad.
Van buiten valt het huis je al op, bij het binnen
treden blijkt het ronduit sprookjesachtig te zijn 
en denk je aan vervlogen, meer sfeervolle tijden. 
Er wordt al druk geklust, vader Henk Busscher 
en moeder Reina Busscher zijn isolatie aan het 
leggen. Nienke en Sharon hebben hun slaap
kamers al klaar en wijzen op alle andere moge
lijkheden. De grote woonkamer, een eetkamer in 
de uitbouw. Achteloos: ‘En hier komt mogelijk 
een yogastudio.’ Die komt op de zolder, ze noe
men het de torenkamer.

Plannen in Thesinge
Nienke heeft Ontwikkelingsstudies gestudeerd 
in Wageningen en zat een poos in Argentinië 
voor haar promotieonderzoek. Ze werkt nu voor 
de universiteit in Groningen en doet daar onder
zoek naar de maatschappelijke impact van de 
gaswinning en werkt aan kennisdeling bij het 
‘Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen’.
Sharon studeerde Verandermanagement en 
deed haar master in Zweden. Ze werkt nu als 

Nieuwe bewoners Thesinge

beleidsadviseur op zowel een onderwijsinno
vatie als op een duurzaamheidsproject (insteek: 
positief veranderen) voor Noorderpoort in 
 Groningen.
Behalve het huis geriefelijker maken met behoud 
van de oude charme hebben ze allerlei plannen.
Nienke is begeesterd van lokaal voedsel, ze 
hielp het afgelopen jaar op De Stadsakker  
(2 hectare biologische moestuin in Hoogkerk). 
En samen beginnen ze in januari in de schuur 
een pick-up point (Engels voor ophaalpunt, 
heeft niets met platenspelers te maken) van  
De Streekboer. Je kan lokale biologische groen
ten bestellen op www.streekboer.nl en ze dan 
wekelijks bij hen afhalen (zie het wistudatje 
hierover in de afgelopen decemberkrant).  
Verder wil ze op termijn dus een yogastudio 

beginnen. Nienke geeft al les bij Open Yoga in 
de stad en wil dat ook in de ‘torenkamer’ gaan 
doen.
Sharon is gek op (filter)koffie, ze heeft een hele 
lade vol ‘gear’: allerlei filters, potjes en koffie die 
bij voorkeur uit MiddenAmerika komt. Ook 
schildert ze graag en doet ze vrijwilligerswerk bij 
de Jonge Klimaatbeweging en voor de stichting 
GROFF: Groningen ‘Fair Fashion’, dat is Engels 
voor eerlijke mode. Bij beiden staan bewust
wording en het als jongere zelf actie onderne
men rondom klimaatverandering centraal.

De dames hebben hun draai in hun nieuwe  
huis al gevonden, in het dorp gaat dat vast ook 
lukken.

Jan Ceulen

Sharon (links) en Nienke hebben schik in klussen aan hun sprookjeshuis (foto Henk Tammens)

Kerstblazers
Zingen toch maar even niet, maar blazen wel. 
En dat deden de Kerstblazers ook op kerst
morgen, wat hun terecht een aantal dankbare 
reacties opleverde:
•  ‘Wat een leuke verrassing vanmorgen!  

Toch nog muziek in alle vroegte!’
•  ‘Ja dat was weer leuk wakker worden’
•  ‘Heel fijn dat het gelukt is dit jaar, bedankt’
•  ‘Anders kan kerst ook niet beginnen, 

bedankt blazers’
•  ‘Wat was het weer mooi om in de stilte van 

de kerstochtend de kerstliederen te horen, 
dank je wel’

•  ‘Bedankt blazers! Het was weer mooi wakker 
worden’

•  ‘Bedankt blazers! Het was weer mooi’

(foto Koos van de Belt)



14

’t Is koud, nat en we zitten midden 
in de lockdown. Maar dat 

weerhoudt Phyline Derksen, 
Sarah en Gijs Mollema niet om, 

dik ingepakt, de buitenlucht in te 
gaan. 

Bewapend met afvalgrijper en 
afvalzak lopen ze een rondje door 

Thesinge. 
(foto Koos van de Belt)

Thesinge schoon
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GEO thuis: het nieuwe jaar in

zijn de kinderen actief geweest van 10.30 tot 13.30 uur. Gezien de leuke 
reacties en blije kinderen een succesvol evenement dat wel is door
gegaan. Helaas konden om diverse redenen niet alle jeugdleden deel
nemen, maar het is zeker voor herhaling vatbaar.

Tot slot willen wij nog melden dat een trouw lid en vaste supporter van 
onze vereniging eind december is overleden, Kees Steenhuis. Kees was 
de afgelopen jaren steevast te vinden bij de wedstrijden van het eerste 
elftal. In vroegere jaren was hij actief spelend lid en hij heeft tussendoor 
veel vrijwilligerswerk voor de vereniging gedaan. Wij willen zijn vrouw, 
kinderen, familie en andere naasten veel sterkte wensen met dit verlies. 
Wij zullen hem missen.

Het bestuur van vv GEO, “De club met ballen”

Allereerst een gezond en sportief 2021 voor alle lezers van 
de G&T!

Wat een bijzonder 2020 hebben wij met elkaar afgesloten en de start van 
2021 is al even bijzonder! Helaas was 2020 op sportief vlak geen succes 
door de coronasituatie. Inmiddels heeft de club ook de financiële balans 
opgemaakt voor het seizoen 2019/2020 en deze is ook niet rooskleurig 
afgesloten. Gelukkig zijn we een gezonde club en kunnen we wel een 
stootje hebben. Het is natuurlijk wel erg jammer om onze opgebouwde 
reserve te moeten aanspreken om de vaste kosten te betalen. Ook voor 
het huidige seizoen verwachten wij eenzelfde beeld. Gelukkig weten we 
dat wij deze crisistijd met hulp van onze leden, vrijwilligers en sponsoren 
door gaan komen en we kijken net als ieder ander uit naar het afsluiten 
van deze periode.
Het positieve nieuws is dat de jaarlijkse oliebollenactie weer een groot 
succes was. Op het moment van schrijven is de opbrengst nog niet 
bekend, maar hierover zullen wij u in een volgende G&T informeren. 

Nieuwe tenues en voetbalfestival voor de jeugd
In de afgelopen maanden heeft de jeugd door mogen trainen en het is 
iedere keer weer super om te zien dat veel jeugdleden de weg naar ons 
sportpark weten te vinden. Zoals we eerder hebben aangekondigd is er 
inmiddels een vierde jeugdteam in het samenwerkingsverband met SV 
Woltersum ingeschreven. Ook dit nieuwe team is inmiddels voorzien van 
een mooi nieuw voetbaltenue en nieuwe trainingspakken. Inmiddels loopt 
alle jeugd in nieuwe tenues en trainingspakken. De tenues zijn allemaal 
gesponsord door lokale ondernemers. We hadden graag groepsfoto’s met 
de bijbehorende sponsoren willen plaatsen, maar dit houdt u nog van ons 
tegoed. 
Zaterdag 9 januari is er in samenwerking met Tribe Sports (partner van 
KNVB) en de Samenwerkende Jeugdorganisatie een voetbalfestival 
 georganiseerd. In negen groepen van ieder zes kinderen zijn er allerlei 
trainingsoefeningen uitgezet op ons sportpark. Verdeeld over twee velden 

Voetbalfestival in Garmerwolde (foto Patrizia Meijer)

Medio januari doken er in Garmerwolde ineens 
overal ‘happy stones’ op; vrij vertaald ‘blije 
keien’. Ze liggen op verscheidene plekken in het 
dorp. Kun jij ze vinden? (foto Harjo de Poel)

Een ‘happy stone’ is een steen die beschilderd 
is door zomaar iemand, die hem ergens neerlegt 
gewoon om de vinder blij te maken. Je mag hem 
houden of ergens anders neerleggen om weer 
iemand anders blij te maken. Je kunt zelf natuur
lijk ook een happy stone schilderen en ergens 
neerleggen; let daarbij natuurlijk wel op dat het 
op een veilige plek is. Het idee is via Terschelling 
overgewaaid uit de USA. Zie bijvoorbeeld ook 
de Noorderkrant van 13 januari (digitaal via 
krant.noorderkrant.nl) en 
geocachen.nl/happystones.

Ransuilen rusten niet, ze roesten. En net als mensen zitten ze als het koud is graag dicht bij 
elkaar, op minder dan anderhalve meter afstand. Deze winter heeft een groepje uilen een plekje 
in de L. van der Veenstraat uitgekozen. Elke dag zijn er wel een aantal te zien op deze roest-
plaats. Er zijn zelfs negen ransuilen tegelijkertijd gespot. 
Op de foto een drietal dat mooi zat te poseren aan de buitenkant van de boom. 
(foto Joke de Jong)
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Agenda

Colofon

Foto van de maand

Contactpersoon redactie 
Garmerwolde
Hillie RamakerTepper 050 541 5335
Thesinge
Metha Nijkamp 050 3023217
Fotograaf 
Garmerwolde:
Patrizia Meijer 06 30 754 216
Thesinge:
Koos van de Belt 050 302 3432
Henk Tammens 06 50 257 853
Penningmeester
Tjakko Tjakkes 050 549 9344
W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
Bank: IBAN NL74 RABO 0320 7057 49
t.n.v. Garmer en Thesinger Express
Abonnementen
Abonnementsgeld: € 13,50 per jaar 
(via automatische incasso) 
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant: € 1,50
Bezorgklachten
bezorgen@gentexpress.nl
of bel met de redactie
G&T Express op het internet
www.gentexpress.nl
Opmaak Aly Pepping Thesinge
Druk Drukkerij Groningen
Oplage 525 exemplaren

Volgende krant komt uit op 
26 februari 2021
Kopij inleveren uiterlijk zaterdag 
13 februari vóór 18.00 uur via: 
gentexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16

Pootjes in de sneeuw (foto Margriet de Haan)

Donderdag 25 februari
Beide dorpen; vanaf 8.00 uur: 
GoudGoed – zie afvalwijzer
Vrijdag 26 februari
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: 
Ophalen oud papier
Zaterdag 27 februari
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen 
oud papier

Wist u dat..?
•  er door corona steeds meer mensen in de problemen komen en aan 

moeten kloppen bij de voedselbanken?
•  de voorraden daardoor hard slinken?
•  er vooral behoefte is aan rijst, pasta’s en groenten in glas of blik?
•  er een krat bij de Agrishop staat waarin u uw eventuele bijdrage (in 

natura of in geld) kunt doen?

Postabonnees
Zoals bekend zijn de portokosten in Nederland tot een akelige hoogte 
gestegen. Tot en met afgelopen jaar liepen we wat achter de feiten aan en 
betaalden onze postabonnees structureel te weinig. Wij moeten de porto
kosten nu toch echt volledig in rekening gaan brengen: deze gaan vanaf 
1 april 2021 per jaar € 34,00 bedragen. Dit bedrag komt bovenop de 
abonnements kosten.
De betreffende adverteerders en postabonnees krijgen tevens persoonlijk 
bericht. We willen ze de keuze laten: óf we gaan door op de oude voet 
(abonnement + portkosten à € 34,00) óf men ontvangt de krant voortaan 
digitaal (als PDFbijlage in een email) en betaalt nog slechts de abon
nementskosten. Hiervoor hebben wij dan wel een emailadres nodig.
Wanneer een postabonnee geen email heeft dan blijft alles bij het oude 
en komt er volgende jaargang dus € 34,00 portokosten (en later waar
schijnlijk nog meer!) boven op het abonnement.

De redactie

Surinaamse afhaalmaaltijden 
Surinaams eten is Patricia Ramdin (Bakkerstraat, Thesinge) met de 
paplepel ingegeven. Ze kan dan ook erg lekker Hindoestaans 
Surinaams koken. Naast haar werk wil ze nu af en toe ook wel voor 
anderen koken die eens Surinaams willen eten. Je kunt kiezen uit de 
gerechten roti, nasi en bami, zowel met kip als vegetarisch. Minimale 
afname per gerecht: twee porties. Voor bestellingen en meer informatie 
kun je contact opnemen met Patricia (06 47 514 813). 
Wel graag ongeveer drie dagen van tevoren bestellen.

Verzoek van een fotograaf
In 2021 zal Thesinge weer een jaar lang door ongeveer twaalf fotogra
fen in beeld worden gebracht, afgesloten met een expositie ‘Thesinge in 
beeld 3’.
Als fotograaf heb ik als thema gekozen voor ‘Koffie & The(e)singe(rs)’.
Ik wil daarvoor gedurende het jaar op allerlei momenten dit thema in 
beelden vastleggen.
Daarom doe ik bij deze een oproep aan alle Thesingers om, als ik jullie 
het verzoek doe om op enig moment foto’s te mogen maken, hiervoor 
open te staan. Een selectie van de foto’s zal publiekelijk te zien zijn 
tijdens de afsluitende expositie.
Bij voorbaat dank!

Koos van de Belt

Bedankje
Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen en telefoontjes die ik mocht 
ontvangen van mensen uit Thesinge en Garmerwolde tijdens mijn 
verblijf in revalidatiecentrum Zonnehuis in Zuidhorn. 
Ik ben er dankbaar voor dat zoveel mensen aan mij hebben gedacht. 

Hartelijke groet van Ina Robbe


